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• Pervanelerde işlenti esnasında 
mamulün karıştırma ve çırpma 
işlemi ahşap kanatlar tarafından 
yapılmaktadır.  

• Havuz içerisindeki flotenin 
tahliyesi için hidrolik vanalar 
mevcuttur.  

• İşlenti sonunda mamulün 
boşaltılması ise hidrolik 
hareketli pistonların havuzu 
devirmesi ile gerçekleşir. 

 

 

 

 

  

 

 

polyester pervane            
nedir, ne için kullanılır? 
 

ham derilerin işlenmesi ve muhtelif 
kimyasallarla reaksiyona girmesi 
amacıyla mekanik etkilerin verildiği 
makinelerden birisi olan pervaneler, 
içerisinde flote ile birlikte derilerin 
hareket ettirildikleri yarım silindir 
şeklindeki sistemlerdir. 

 

pervanelerin üstün yönlerinden 
bazıları; malzemenin verilmesi ve 
işlemlerin kontrolünün kolay olması, 
derilerde yırtılma olmaması, yüksek 
ayaklı kurulan pervanelerin boşaltma 
suyunun kolay akıtılması ve altına 
konan tekerlekli nakil arabaları ile 
taşıma işleminin kolaylaştırılmış 
olması olarak sıralanabilir. 

 

 

  

 

[polyester pervanelerimizin bulunduğu bir    
tabakhane üretim alanı] 
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pervane 

 

 

 



 

 

ihtiyaç duyulan kapasitelerde 
polyester pervaneler  

 

 

   

polyester pervanelerde ana gövde 
yapı malzemesi olarak özel tip 
polyester kullanılmakta olup, 
kullanılan bu malzeme kimyasallara 
ve mekanik etkilere karşı dirençli ve 
uzun kullanım ömürlerine sahiptir. 

“müşteri taleplerine göre 

tamamen esnek üretim” 

ayrıca hisar sektörde kullanılan 
klasik pervane tasarımı geliştirerek, 
“çift gövdeli pervane” üretimi 
yapmıştır. buradaki amaç yalnızca 
işlenen ürünü alıp, pervane havuzu 
içerisindeki flotenin tekrar 
kullanılabilir olarak muhafaza 
edilmesini sağlamaktır. 

 

  

 

 

yerinde kurulum hizmeti 
 

50 yıllık satış ve nakliye tecrübemiz ile 
müşterilerimize ticari konularda ve 
ürünlerin taşınma sürecinde optimum 
destek sunmaktayız.  

 

 

 

 



 

[2700 metre karelik imalat alanı] 

 

deri makinalarında dünya 
standartı 
 

 

satış sonrası destek, servis ve yedek 
parça hizmet politikamız; hızlı ve 
memnuniyet odaklıdır. 

 

 

 

 

 

  

hisar, kendi sektöründe 50 yıllık 
tecrübesi ve başarıları ile öne çıkarak; 
imalat, servis ve yedek parça 
konularında birinci sınıf hizmet sunar. 

 

hisar 2000 adete yakın makine üretmiş 
ve dünyanın dört bir yanına 
göndermiştir. ayrıca son yıllardaki 
ihraç oranı, yıllık üretiminin 90% ve 
fazlasına denk gelmektedir. 

“neden hisar ?” 

hisar imalat sürecinin tamamını kendi 
üretim atölyesinde gerçekleşmekte, bu 
sayede kalite kontrolü imalatın her 
anında yapmaktadır.  

 

hisar; tüm makinelerde kaliteli, 
standart ve ekonomik olmayı 
hedeflemektedir. 

 

  

 

 

 

 

 

imalatın haricinde sizlere, mühendislik 
çözümleri sunuyoruz. 

 
 

1973 ten beri,                  
sizler için üretiyoruz 
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